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الخ ِ َ
تنميـة األماكـن العا ّمـة َ
ـح
فس ُ
ضرة يف األولو ّيـة ،فهـذا ُي ِ
ٌ
ُ
َ
ّ
السـبيل لتوسـيع التفاعـل املجتمعـي .فيمكـن تصـ ُّور األماكـن مرشحة ُي ِّولها مجلس البحوث االقتصادية واالجتامعية ل َن ْيلِ درجة
وتنميتهـا مبشـاركة مختلـف أصحـاب املصلحة املعن ّيين ،ومنهم الدكتوراه ،يف قسم الدراسات الحرض ّية والتخطيط ،بجامعة ِش ِفلد
َ
والالجئـون ،لتعزيـز الشـعور www.sheffield.ac.uk/usp
املجتمعـات املحل ّيـة ا ُملض ّيفـة
ُ
نُ
بالتشـارك يف العمـل واملسـؤول ّية ،ف ُيض َم بذلـك ِحفظ األماكن
َ
ّعم مرك ُز وايت روز للتدريب عىل الدكتوراه
َ .1دع ََم هذا
العمل امليدا َّين بعض الد ِ
على الرغـم مـن ِق ّلـة املـوارد.
(White Rose Doctoral Training Centre).
سارة ِلن slinn1@sheffield.ac.uk

أقل مقاومة؟ مدن االتحاد األورو ّيب وإعادة التوطني ّ
أهو َط ِريق إىل ِّ
املنظمة
محل ّياً
ِت ُيو ِمر َس ْب ِشف ومُو ِرتز باوم ِغر ِتل

يكون َتوْسيعُ ُط ُر ِق إعادة التوطني ّ
املنظم ِة محل ّياً التي تقودها املدن جزءاً من ِّ
ميكن أن َ
حل أوسع لألزمة
السياس ّية الراهنة يف أوروبا وللأمزق الذي انتهت إليه حال الهجرة.
يف الســنني األخــرة ،اكتســبت الحكومــات املحل ّيــة شــيئاً فشــيئاً
مكانــ ًة رفيعــ ًة يف نظــام إدارة الهجــرة يف أوروبــا .وميكــن أن
ــب هــذا التأثــر املتزايــد إىل أعــال الالمركز ّيــة التــي
نس َ
ُي َ
امتــدّ ت عقــوداً ،وإىل انتقــال االختصاصــات بــن البــاد
األوروب ّيــة 1.فمــن إتاحــة الســكن إىل الوصــول إىل التعليــم
واالندمــاج يف ســوق العمــل ،يعتمــد اليــو َم كثـ ٌر مــن جوانــب
عيشــة املهاجريــن اليوم ّيــة مبــارش ًة عــى قــدرة الســلطات إعــادة التوطني ّ
املنظمة محل ّياً
خط ُ
ـاص لتقــي لهــم كانــت َ
ــط إعــادة التوطــن ،الض ّيقــة النطــاق ،القامئــة
البلد ّيــة ورشكائهــا مــن القطاعــن العــا ّم والخـ ّ
الخاصــة لالجئــن يف كنــدا ،جــزءاً
عــى برنامــج الرعايــة
هــذه الحاجــات قضــا ًء ناجعــاً.
ّ
لزمــن ليــس بقليــل.
مــن نظــام إدارة الهجــرة الدول ّيــة
ٍ
ومنــذ صيــف ســنة  2015خصوصـاً ،حــن اضطــرت الحكومــات وعــى حــن ا ّتبــع كثــ ٌر مــن دول االتحــاد األورو ّيب أكــر
مقاربــات تقييد ّيــة ا ّتبعتهــا ّ
قــط يف الحاميــة الدول ّيــة،
املحل ّيــة إىل ســدّ كثــ ٍر مــن مواطــن الخلــل يف خدمــات
ٍ
ـي ،تحــاول الحكومــة أظهــرت دول أخــرى (وال س ـ ّيام إيرلنــدا واململكــة املتحــدة
اســتقبال الالجئــن عــى املســتوى الوطنـ ّ
ـوف يف هــذا الــرب مــن إعــادة
ـوح التأثـ َر يف صناعــة سياســات الهجــرة متجــاوز ًة وأملانيــا) تقارب ـاً غ ـ َر مألـ ٍ
املحل ّيــة ب ُو ُضـ ٍ
ّ
حــدود تفويضهــا املح ـي .ولهــذا ،يــزداد تعــاون الحكومــات التوطــن التّصاعُ د ّيــة .ولكــن أبــرز األمثلــة عــى ذلــك هــي
ـح مــروعٌ هنـ َ
ـاك منــذ أربــع ســنني،
املحل ّيــة مــع رشكائهــا الذيــن لهــم امل ـزاج نفســه يف ُم َشــارك ٍة يف إيطاليــا ،حيــث ُي ِتيـ ُ
عابــرة للحــدود الوطن ّيــة ،ومــن أبــرز األمثلــة عــى ذلــك تقــوده منظمــة كنســ ّية اســمها جامعــة ســانت إيجيــدو
ِشـ َب ُ
اك املــدن العابــرة للحــدود الوطن ّيــة ،كشــبكة مــدن اليــورو ( ،)Community of Sant’Egidioممــراً آمنــاً
للمهجريــن
َّ
ــات يف الــرق األوســط وأفريقيــا ،مــن خــال
( )Eurocitiesومبــادرة مــدن التضامــن ( .)Solidarity Citiesمــن مخ ّي ٍ
الشــ َب ُ
يــح هــذه ّ
اك فرصــاً جديــد ًة لتبــادل السياســات مبــادرة املمــرات اإلنســان ّية (.)Humanitarian Corridors
وال ُت ِت ُ
ً
َ
ُ
ـيايس عىل إرســا ِء وقــد بــدأ املــروع رســميا يف نهايــة ســنة  2015مــع التوقيــع
فحســب ،بــل هــي إىل ذلــك ت ِتيـ ُ
ـح العمــل السـ ّ
تفاهــم بــن جامعــة ســانت إيجيــدو وعــد ٍد
أهــداف الحكومــة املحل ّيــة ،التــي تعــارض يف بعــض األحيــان عــى ُمذ ّكــر ِة
ٍ
تعا ُرض ـاً تا ّم ـاً أولو ّيــات الحكومــات املركز ّيــة املعن ّيــة .ومثــال مــن املنظــات الدين ّيــة األخــرى وثــاث وزارات إيطال ّيــة:
ذلــك برشــلونة وأثينــا ،فقــد اقرتحتــا إعــاد َة توطــن الالجئــن وزارة الداخل ّيــة ووزارة الشــؤون الخارج ّيــة ووزارة التعــاون
مبــارشة بــن املدينتَــن يف مــارس/آذار  ،2016وهــي خطــة الــدويل.
َن َق َضتْهــا الحكومــة اإلســبانية 2.ويف أملانيــا ،تشــتمل حركــة
زيربو َكــه ( )Seebrückeعــى أكــر مــن  100مدينــة وبلــدة،
ومل تنفـ ّ
ـك هــذه الحركــة تضغــط عــى الحكومــة االتحاد ّيــة
لتســمح للســلطات املحل ّيــة بنقــل الجئــن إليهــا مبــارشةً
مــن املوانــئ اإليطال ّيــة.
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وبدعــم مــن املفوض ّيــة الســامية لألمــم املتحــدة لشــؤون
ٍ
الالجئــن ،ع ّينــت جامعــة ســانت إيجيــدو ورشكاؤهــا
ني املحتملــن إلعــادة توطينهــم مــن مخ ّي َ
ا ُمل ّ
رشــح َ
ــا ِت
َ
الجئــن ،أكرثهــا يف لبنــان واألردن وإثيوبيــا .ومــا يحــدث
هــو أ ّنــه بعــد أن تفحــص وزارة الداخل ّيــة قامئــة ّ
املرشــحني
ثــم توافــق عليهــاُ ،تص ـ ِد ُر القنصل ّيــة اإليطال ّيــة يف كل بل ـ ٍد
ـخص تأشــر َة دخــولٍ إنســان ّية .ثــم ُين َقـ ُ
لـ ِّ
ـل الالجئــون
ـكل شـ ٍ
ً
طلــب حاميــة دول ّيــة.
ســجلون
َ
جــ ّوا إىل إيطاليــا ،حيــث ُي ّ
وحــن َي ِص ُل َ
ــون إىل إيطاليــا ،ينتــرون يف املــدن (وهــم
اليــوم يف أكــر مــن  90مدينــة يف  18مقاطعــة مختلفــة)،
َ
وهنــاك َتــ ِر ُد عليهــم معونــة االســتقبال واالندمــاج
مــن شــبك ٍة كبــرة مــن الجمع ّيــات الكنســ ّية املحل ّيــة،
واملجتمــع املــد ّين ،واملنظــات غــر الحكوم ّيــةُ ،
واأل َس.
وتشــتمل الخدمــات الــواردة عليهــم اإلســكان ،والــدروس
ـي ،والوســاطة الثقاف ّيــة ،واملعونــة
اللغو ّيــة ،واإلرشــاد املهنـ ّ
ٌ
َ
َ
هنــاك
واملنظــا ُت املضيفــة
القانون ّيــة.
مســؤولة عــن
َ
ّ
ـام يف األقــل ،عــى أنهــا يف كث ـ ٍر
اندمــاج الالجئــن مــدّ ة عـ ٍ
ْــم جــز ّيئ (أكــره يف
مــن الحــاالت تســتم ّر يف إتاحــة َدع ٍ
اإلســكان) مــدّ ًة أطــول ،ح ّتــى يصبــح النــاس مكتفــن ذات ّيـاً
يف الغالــب .هــذا ،وتســتوعب جامعــة ســانت إيجيــدو
وغريهــا مــن ّ
املنظــات املضيفــة َّ
كل الكلفــة التــي لهــا
َ
صلــة باملــروع 3 .ويعيــد املــروع اليــو َم توطــن نحــ ٍو
الجــئ يف الســنة ،ومــع ّ
أن العــدد بســيط،
مــن 750
ٍ
مــا يــزال أكــ َر مــن العــدد الــذي تقبلــه أغلــب فــرادى
الــدول األعضــاء 4 .ولقــد اخْ ِت ـ َر املــروعُ تقديــراً إلســهام ِه
يف حاميــة الالجئـ َـن فائــزاً إقليم ّي ـاً يف قــارة أوروبــا بجائــز
نانســن الرفيعــة مــن املفوض ّيــة الســامية لألمــم املتحــدة
ِ
5
لشــؤون الالجئــن ،يف ســبتمرب/أيلول .2019
ثــم هنــاك مبــادرات أصغــر ،لكنَّهــا تشــبه املبــادرة
ّ
الســابقةُ ،بــ ِدأَ بهــا حديثــاً يف بلجيــكا وفرنســا -إضافــ ًة
إىل املبــادرات التصاعد ّيــة املوجــودة قب ـ ًا -وأعلنــت مـ ٌ
ـدن
مــرغ مــ ّرةً
تقدّ م ّيــة كثــرة املــوارد كربشــلونة وفيينــا وهَ ُ
ن ودعمهــم .ونــرى ّ
بعــد م ـ ّرة رغبتهــا يف إضافــة الالجئ ـ َ
أن
الحكومــات املحل ّيــة لهــذه املبــادرات ممكــنٌ أن
توســيع
ِ
َ
ِّ
يكــون طريــقَ
أقــل مقاومــ ٍة لإلصالحــات البعيــدة املــدى
يف نظــام إدارة الهجــرة يف االتحــاد األورويب .وعــى الرغــم
مــن ّ
أن املحــاوالت الســابقة إلنشــا ِء آل ّيــات إلعــادة توطــن
َ
الالجئــن بـن مدينـ ٍة ومدينــة قــد قاومتهــا الــدول األعضــاء
يف االتحــاد األورويبّ ،مل ُتعر َقــل إىل اآلن مبــاد َر ُ
ات إعــادة
التوطــن ّ
املنظمــة محل ّيــاً و َمشــا ِر ْي ُع الرعايــة املجتمع ّيــة
األخــرى ،ال سياســياً وال قانونيــاً.
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والظاهــر ّ
أن مــا ُيس ـ ِه ُم إســهاماً عريض ـاً يف تقليــل مقاومــة
ّ
ً
الــدول إلعــادة التوطــن املنظمــة محل ّيــا أمــران .فأ ّمــا
األول ،فـ ّ
ـأن خطــة املــروع ُتـ ْريض الحكومــات املركز ّيــة مــن
حيــث مخاوفهــا األمن ّيــة ،إذ ميكــن أن تفحــص الســلطات
الوطن ّيــة األفــرا َد قبــل الســاح بإعــادة توطينهــم .وأ ّمــا
ّ
فــأن الحكومــات املركز ّيــة ال تســتوعب كلفــة
الثــاين،
ّ
االســتقبال األويل ووكلفــة االندمــاج القصــر واملتوســط
األمــد يف املجتمعــات املحل ّيــة .فعــى حــن أنــه مــا يــزال
واجب ـاً عليهــا إتاحــة إمــكان الوصــول إىل أنظمــة الضــان
االجتامعــي والرعايــة الصح ّيــة ،تســتفيد كلهــا مــن الفوائــد
ّ
الطويلــة األمــد اآلتيــة مــن اســتيطان الالجئــن الدائــم
واندماجهــم يف بــا ٍد تعــاين شــيخوخ ًة ّ
ســكان ّية.

املدن ومســتقبل إعــادة توطني الالجئني

ـباب أخــرى لالعتقــاد بـ ّ
ـأن
غــر مــا ذكرنــا مــن أســباب ،أسـ ٌ
املــدن هــي املواضــع املنطق ّيــة إلنشــاء خطــط إعــادة
توطــن الالجئــن توطينــاً مســتداماً .أ ّولهــاّ ،
أن الســلطات
ــع ميكنهــا فيــه ،بســهول ٍة وإحــكام ،تقديــر
املحل ّيــة يف َو ْض ٍ
القــدرات املحل ّيــة عــى إضافــة الالجئــن وإدماجهــم .إذ
عندهــا الدرايــة الحديثــة بالحــال التــي عليهــا وجــود
املســاكن ،وخدمــات الرعايــة الصح ّيــة ،واألماكــن
املدرســ ّية ،والجامعــات العرق ّيــة والدين ّيــة ،وظــروف
ســوق العمــل املحل ّيــة .وثانيهــاّ ،
أن كثــراً مــن الســلطات
املحل ّيــة اكتســبت خــر ًة كثــرة يف إدارة اســتقبال الالجئــن
ٌ
راغبــة يف أن تســتم ّر يف االســتثامر
وإدماجهــم ،وهــي
بهــذا امليــدان .فعــى ســبيل املثــال ،يف كث ـ ٍر مــن بلد ّيــات
أملانيــا وهولنــدا اليــو َم مكاتــب محل ّيــة تعمــل ح ـراً عــى
مســائل حوكمــة الهجــرة واالندمــاج .وميكــن َح ْشــدُ مــا
تراكــم عنــد هــذه املكاتــب مــن معرف ـ ٍة ومــا مدّ تــه مــن
األحبــال بينهــا وبــن املنظــات غــر الحكوم ّيــة والقطــاع
الخاصــة ،ميكــن َح ْشــدُ ّ
كل ذلــك ملبــادرات إعــادة التوطــن
ّ
املنظمــة محل ّي ـاً .وثالثهــا ،أن الحكومــات املحل ّيــة بــدأت يف
التعــاون مبــارش ًة مــع ّ
املنظــات الدول ّيــة ،مثــل املفوضيــة
الســامية لألمــم املتحــدة لشــؤون الالجئــن ،واملنظمــة
الدوليــة للهجــرة ،ومنظمــة األمــم املتحــدة للطفولــة
(اليونيســف) .ففــي اليونــان ،مث ـ ًاُ ،تعـ ِّ ُ
ـن هــذه املنظــات
ناســاً مــن ّ
موظفيهــا للعمــل يف بعــض البلد ّيــات ،وهــذا
ً
ً
أســهم إســهاما عظيــا يف تنميــة القــدرة املحل ّيــة عــى
تنتفــع الحكومــات املحل ّيــة
حوكمــة الهجــرة .وميكــن أن
َ
مــن هــذه املشــاركات العابــرة للحــدود الوطن ّيــة يف إعطــا ِء
ـى للدعــوات األخــرة إىل توســيع التعــاون يف ميــدات
معنـ ً
6
إعــادة توطــن الالجئــن.
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ومــن منظــور الحكومــات املحل ّيــةّ ،أن هنـ َ
ـاك أيضـاً مسـ ّوغات
لتعزيــز مبــادرات إعــادة توطــن االجئــن املحل ّيــة .وأظهــرت
املــدن األوروب ّيــة تط ُّلعهــا إىل تحســن تأثريهــا يف حوكمــة
الهجــرة .فهــي تختــر مبــارش ًة عواقــب الهجــرة ومــا لــه
صلــة بهــا مــن تحدّ يــات سياس ـ ّية ،ومــع ذلــك ال يفســح لهــا
الســبيل للجلــوس إىل طاولــة ا ّتخــاذ القـرارات الها ّمــة .ويضاف
إىل ذلــكّ ،أن كثــراً مــن الحكومــات املحل ّيــة ُتعــا ِر ُض علنــاً
املقاربــات القامئــة عــى الــ ّردع التــي يعمــل عــى إرســائها
اال ّتحــاد األورو ّيب والــدول األعضــاء فيــه .وميكــن أن تفــي
ــع ا ُملــدُ نِ يف
طــرق إعــادة التوطــن ا ُملــدَار ُة محل ّيــاً إىل َو ْض َ
مركــز حوكمــة الهجــرة ،مــن الوجهــة التنظيم ّيــة يف األقــلّ،
ّــب النتائــج املحل ّيــة اإلشــكال ّية ،ويف الوقــت
ثــم ُتتَجن ُ
ومــن ّ
ٌ
للمه ََّجريــن حاميــة أقــوى.
نفســهُ ،يت ُ
َــاح ُ
ومــن الوجهــة العمل ّيــة ،نقــرح مقاربــ ًة مــن مرحلتَــن
لتوســيع نطــاق إعــادة التوطــن ّ
املنظمــة محل ّيــاً .قبــل ّ
كل
يشء ،ميكــن تنفيــذ مشــاريع إعــادة التوطــن الض ّيقــة النطــاق،
ـت
التــي ُت ـ ِّو ُل نفســها ،وتقودهــا الســلطات املحل ّيــة ،يف وقـ ٍ
بتفويــض مــن الحكومــات الوطن ّيــة
واحــ ٍد ،يف ِعــدّ ة بــا ٍد
ٍ
املعن ّيــة .وميكــن تيســر العمــل مــن خــال مــا هــو قائـ ٌـم مــن
ـح ّأن
ِش ـ َب ِ
اك مــدن الهجــرة العابــرة للحــدود الوطن ّيــة .صحيـ ٌ
ُّ
يشــك يف قــدرة الحكومــات املحل ّيــة عــى متويــل
املــر َء قــد
مثــل هــذه املبــادرات ،ولكــنْ ينبغــي لــه أن يتذ ّكــر ّأن كثــراً
مــن البلد ّيــات –ملّــا كان الدعــم املــا ّيل مــن الحكومــة املركز ّيــة
معدوم ـاً– اســتثمرت كثــراً يف اســتقبال الالجئــن وإدماجهــم
يف خــال الســنني األخــرة .وفــوق ذلــك ،ينبغــي أن تكــون
الحكومــات املحل ّيــة التــي أعلــت رغبتهــا يف قبــول مزيــد
املتوســط
مــن الالجئــن قــادر ًة عــى تســويغ اإلنفــاق اإلضــا ّيف
ّ
املبلــغ عــى مشــاريع إعــادة التوطــن ،فعــى ســبيل املثــال،
ُتقــدّ ر كلفــة برنامــج الرعايــة املجتمع ّيــة يف اململكــة املتحــدة
7
إســرليني ِّ
س ٍة ُم َعــا ٍد توطينهــا.
آالف جنيــ ٍه
بنحــ ٍو ِ 9
لــكل ُأ ْ َ
ّ
ويف الوقــت نفســه ،ينبغــي للبلد ّيــات أن تطلــب إىل االتحــاد
ْــم املبــادرات .وبالنظــر
األورو ّيب مزيــداً مــن التمويــل لدّ ع ِ
املخصصــة
إىل ّأن مبلغــاً كثــراً مــن أمــوال االتحــاد األورو ّيب
ّ
ـص عــى مـ ّر الســنني
املهجريــن قــد ُخ ِّصـ َ
إلعــادة توطــن ونقــل َّ
بحكومــات االتحــاد األورو ّيب التــي أخفقــت حينئــ ٍذ بتنفيــذ
مــا التزمــت بــه ،بالنظــر إىل ذلــك ،ليــس صعبــاً أن ُتــ َرى
حاســنُ توجيــه بعــض األمــوال مبــارش ًة إىل املــدن .وأخــراً،
َم ِ
ميكــن توســيع مشــاريع إعــادة التوطــن التــي تقودهــا املــدن
توســيعاً تدريج ّي ـاً داخــل البــاد ومــن بل ـ ٍد إىل بلــد ،وميكــن
يف الوقــت نفســه تحســن األعــال مــع مــرور الوقــت عــى
ـم مــن أد ّلــة وخــرة.
ـب مــا تراكـ َ
حسـ ِ

ـيع نطــاق برامــج إعــادة التوطــن وحجمهــا وجودتهــا
ف َت ْو ِسـ ٌ
ـي
هــو أحــد األهــداف الرئيســة التــي َن َص َبهــا اال ّتفــاق العاملـ ّ
بشــأن الالجئــن .ومــع ذلــك ،تتّســع الهــ ّوة بــن حاجــات
إعــادة التوطــن واألماكــن التــي ُت ِتيحهــا الــدول لذلــك .ونحــن
نــرى ّأن الحكومــات املحل ّيــة ميكــن ان تكــون ق ـ ّو ًة َح ْفز ّي ـ ًة
خلـ َ
التوســع الحــريّ
ـف معالجــة هــذا الخلــل .وبالنظــر إىل ُّ
الرسيــع ،والزيــادة املتو ّقعــة يف التَّهجــر الــذي لــه صلــةٌ
بتغــر املنــاخ ،يبــدو ّأن مــن الفطنــة أن ُي ْســتَثم َر يف إنشــا ِء
ُّ
ـات
هــذه الــروب مــن الحلــول املســتدامة ملعالجــة التحدّ يـ ِ
للســن َِن
التوســع
املوصولــة بالهجــرة .فــإن نجــح ُّ
التدريجــي ُ
ّ
املتّبعــة يف إعــادة التوطــن التــي تقودهــا املــدن ،فقــد يصــر
ـيايس ‘الخاضــع للرقابــة’ ،ميكنــه
ذلــك رضبـاً مــن اإلصــاح السـ ّ
َ
ـي إىل تحـ ُّولٍ
مــن غــر زيــادة االنقســامات السياسـ ّية أن ُيفـ ِ
ـي يف طريقــة املقاربــة والتفكــر التــي عليهــا حوكمــة
حقيقـ ّ
الهجــرة.
ِت ُيو ِمر َس ْب ِشف t.y.sabchev@uu.nl
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